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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 06 – 01/06/2016 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 1 

vinte minutos, reuniram-se na Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da 2 

Criança - ACAPAC – Rua Andrea Galafassi, – Jardim União para Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a 4 

presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e 5 

convidados, conforme lista de presença  anexa. O Presidente inicia os trabalhos dando 6 

boas vindas a todos e esclarece que pelo motivo do CMDCA não contar com o quórum 7 

necessário, houve este acréscimo de vinte minutos de tempo de espera, em 8 

cumprimento ao Regimento Interno do CMDCA. Etelda Madsen Secretária Executiva do 9 

CMDCA apresenta a nova estagiária do CMDCA, Charrazad Hassan Halawi a qual 10 

substituirá a estagiária Tatieli Hoffman que concluiu seu estágio remunerado junto à 11 

Secretaria Executiva dos Conselhos. Na sequência passa a tratar da seguinte pauta do 12 

dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Fala da coordenação da ACAPAC; 3) 13 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação e 14 

aprovação da Ata Nº 05 (Reunião Ordinária de 04/05); 5) Definição e deliberação 15 

de substituições de Conselheiros de Direito: SEMED, SEFIN, SEMAD, APAE, 16 

CÂMARA JOVEM; 6) Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de 17 

Registro/Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA, referente ao requerimento 18 

de registro do CIEE; 6.1 Apreciação e aprovação dos Relatórios de Gestão da 19 

SEASO, dos períodos de: - Of. 1637/2015 - Relatório do 4º Bimestre 2015; Of. 20 

1838/2015 - Relatório do 5° Bimestre 2015; Of. 55/2016 – Relatório do 6° Bimestre 21 

2015; Of. 273/2016 - Relatório do 1° Bimestre 2016; 7) Avaliação Semana Contra a 22 

Violência às Crianças e Adolescentes realizada no período de 16 à 20/2016; 8) 23 

Para conhecimento: 8.1 – Pendente o encaminhamento deliberado na Reunião 24 

Ordinária de 04/05, sobre formulação de documento para encaminhamento à 25 

SEASO referente CONGRESUL; 8.2 – Empresa Cidadã – Licença Maternidade e 26 

Licença Paternidade. Neste momento é feita a contagem do quórum que somou 27 

dezessete (17) Conselheiros presentes. Valdair agradece a presença dos convidados. 28 

Dando sequência o Presidente encaminha o item 1) Apreciação e aprovação da 29 

pauta: Etelda, informa as seguintes inclusões: no item 6.1 acrescentar por solicitação 30 

da Mesa Diretiva, o Relatório de Gestão do 2º Bimestre de 2016 da SEASO – Ofício 31 



497/2016; Item 8.3 Alteração da denominação e responsabilidades da SEDS; 8.4 IV 32 

Seminário Municipal de Sensibilização de Enfrentamento e Erradicação do Trabalho 33 

Infantil; 8.5 Evento SEMANECA – Dr. Edson Seda – 19/07 – UNIPAR 9h às 12h e 14h 34 

às 17h; 8.6 Dr. Sergio Kreuz – Convite; 8.7 por solicitação do Conselheiro Fabio 35 

Tomasetto representante do Conselho no Comitê Gestor do Programa Agente Jovem, o 36 

qual traz informações sobre os projetos para a seleção de Agentes Jovens bolsistas do 37 

Centro da Juventude; 8) por solicitação da Conselheira Maria Tereza Chaves, a 38 

apreciação e deliberação sobre a programação de férias de CMEIS para julho de 2016. 39 

Após feitas as inclusões de pauta solicitadas, a mesma ficou da seguinte forma: 1) 40 

Apreciação e aprovação da pauta; 2) Fala da coordenação da ACAPAC; 3) 41 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação e 42 

aprovação da Ata Nº 05 (Reunião Ordinária de 04/05); 5) Definição e deliberação 43 

de substituições de Conselheiros de Direito: SEMED, SEFIN, SEMAD, APAE, 44 

CÂMARA JOVEM; 6) Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de 45 

Registro/Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA, referente ao requerimento 46 

de registro do CIEE; 6.1 Apreciação e aprovação dos Relatórios de Gestão da 47 

SEASO, dos períodos de: - Of. 1637/2015 - Relatório do 4º Bimestre 2015; Of. 48 

1838/2015 - Relatório do 5° Bimestre 2015; Of. 55/2016 – Relatório do 6° Bimestre 49 

2015, Relatório do 2º Bimestre de 2016; Of. 273/2016 - Relatório do 1° Bimestre 50 

2016; 7) Avaliação Semana Contra a Violência às Crianças e Adolescentes 51 

realizada no período de 16 à 20/2016; 8) Apreciação e deliberação sobre a 52 

programação de férias de CMEIS para julho de 2016. 9) Para conhecimento: 9.1 – 53 

Pendente o encaminhamento deliberado na Reunião Ordinária de 04/05, sobre 54 

formulação de documento para encaminhamento à SEASO referente 55 

CONGRESUL; 9.2 – Empresa Cidadã – Licença Maternidade e Licença 56 

Paternidade; 9.3 Alteração da denominação e responsabilidades da SEDS; 9.4 IV 57 

Seminário Municipal de Sensibilização de Enfrentamento e Erradicação do 58 

Trabalho Infantil; 9.5 Evento SEMANECA – Dr. Edson Seda – 19/07 – UNIPAR 9h às 59 

12h e 14h às 17h. 9.6 Dr. Sergio Kreuz – Convite; 9.7 Informação sobre: Programa 60 

Agente Jovem do Centro da Juventude. Valdair coloca em aprovação a pauta e a 61 

mesma é aprovada com quórum de dezessete (17) votos favoráveis. Em seguida o 62 

Presidente passa ao item 2) Fala da coordenação da ACAPAC: Maria de Lurdes 63 

Menon Schram dá as boas vindas a todos os conselheiros e pede desculpas por não 64 

poder ficar até o final, pois tem uma capacitação na UNIOESTE. Diz também que os 65 

copos utilizados no coffe breack não serão descartáveis, pois a ACAPAC prima: 66 

primeiro pela saúde, segundo pela despesa e terceiro pelo meio ambiente. Lurdes fala 67 

que a ACAPAC está mudando seu estatuto e sua nomenclatura para Associação 68 



Cascavelense de Apoio a Criança, ao Adolescente e ao Idoso. Fala sobre a importância 69 

da alimentação na vida das crianças e que neste local onde está sendo feita a Reunião 70 

do CMDCA é realizada a pesagem das crianças do Bairro, e que muitas crianças já 71 

saíram do baixo peso e do sobre peso com a multi mistura que é oferecida e ensinado 72 

as mães. Também fazem visitas para acompanhar como está a alimentação. Diz ainda 73 

que é mais fácil tirar a criança da desnutrição do que da obesidade, pois nenhuma mãe 74 

quer cortar a alimentação de seu filho. Lurdes convida a todos para fazer uma oração. 75 

Dando sequência à reunião o presidente Valdair passa ao item 3) Apreciação e 76 

aprovação das justificativas de ausências: Etelda faz a leitura das justificativas: Jane 77 

Prestes Dalagnol representante da Secretaria de Ação Comunitária, está em período de 78 

férias; Marcia Rabisquim representante da APAE, enviou justificativa da Reunião 79 

anterior; o quórum neste momento passa a ser de dezenove votantes com a chegada 80 

das Conselheiras Beatriz Regine Tondo e da Isabel Aparecida Mota Panízio. O 81 

Presidente coloca em votação as justificativas, as quais são aprovadas com dezenove 82 

(19) votos favoráveis. Continuando a Reunião, o presidente passa ao item 4) 83 

Apreciação e aprovação da Ata Nº 05 (Reunião Ordinária de 04/05): Valdair solicita 84 

a dispensa da leitura pois a mesma foi encaminhada antecipadamente por e-mail a 85 

todos. Colocada em aprovação a mesma foi aprovada com dezoito (18) votos favoráveis 86 

e uma (01) abstenção. Dando sequência à Reunião passa-se ao item 5) Definição e 87 

deliberação de substituições de Conselheiros de Direito: SEMED, SEFIN, SEMAD, 88 

APAE, CÂMARA JOVEM: Oficio Nº 246 de 20 de maio da SEMED substituindo a 89 

Conselheira Indialara Taciana Rossa pela Sra. Edlaine Dutra; Of. 079/2016 SEFIN – 90 

indicando a Conselheira Catarina Tizu Tanabe como Titular e Leticia Carla Dias Da 91 

Costa Morais como suplente substituindo a Conselheira Jaqueline Lacovic; Of. Nº 62 92 

SEMAD – substituindo Nadir Lovera por Salete Kottvitz como suplente; Of. Nº 244/2016 93 

de 19/05/2016   APAE – indicando a Sra Jandira de Jesus Silva para substituir 94 

temporariamente o Conselheiro Marcelo Avelar o qual está afastado por problemas de 95 

saúde por noventa dias; Of. 11/2016 de 17/05/2016 substituindo as Conselheiras da 96 

Câmara Jovem – como titular Ana Beatriz Spinelli Celi e suplente Ana Carolina Neves 97 

da Silva; Oficio da Faculdade Itecne substituindo o Sr. Luiz Lançanova pela suplente 98 

Fabricia Destro e com informação de que em outro momento indicará um novo suplente; 99 

Ofício da SEAJUR substituindo o Conselheiro Henrique Scalco Costa Farias por 100 

Samara Segalla a qual só tomará posse na próxima reunião. Etelda informa que nas 101 

Comissões os Conselheiros que saíram serão substituídos pelos novos indicados. A 102 

Conselheira Beatriz informa que protocolou seu pedido de afastamento do CMDCA por 103 

motivos de trabalho, e esclarece que já está articulando junto a OAB a sua substituição. 104 

O Presidente Valdair diz que também está pendente a indicação dos adolescentes da 105 



OPEVEL, Etelda lembra que também estão pendentes as substituições da SEMA, 106 

SEPLAN, APPS MUNDO ENCANTADO e a titular da ACTOP, todos por questão de 107 

faltas. O Presidente pede a todos que assumam as responsabilidades quando 108 

convocados para as reuniões principalmente das Comissões que estão se esvaziando. 109 

Fabio diz que todos os coordenadores deveriam expor suas dificuldades em relação as 110 

comissões. Hudson que é coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças diz que 111 

uma das pautas de hoje precisou ser incluída na Reunião Ordinária sem passar pela 112 

Comissão, pois não teve quórum na reunião de Comissão, após duas convocações de 113 

reunião sem êxito. Rosangela Ornelas que faz parte da Comissão de Monitoramento e 114 

Avaliação diz que a mesma está com seus trabalhos prejudicados devido ao número de 115 

faltantes, pois não conseguem dar andamento nas pautas da Comissão. Beatriz 116 

Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina diz que mesmo com poucos membros 117 

a Comissão está conseguindo dar andamento nos trabalhos. Fabio diz que na 118 

Comissão de Registro e Inscrição são poucos também os que participam, e que estão 119 

faltando quatro membros na composição da Comissão. Maria Tereza Chaves diz que as 120 

reuniões precisam ser mais objetivas, precisam começar no horário, cita como exemplo 121 

o CME – Conselho Municipal de Educação o qual faz suas reuniões todas no mesmo 122 

dia, e o dia todo. Pela manhã ocorre a Reunião Ordinária e a tarde ocorrem as reuniões 123 

de Comissões. Fernanda diz que ela também atende criança e adolescentes os quais 124 

são prioridade absoluta, e está encontrando dificuldades de participar de todas as 125 

reuniões, pois a demanda é grande fazendo com que acumule seu trabalho na SEASO. 126 

Valdair pergunta qual é a sugestão da plenária. Etelda lembra que os adolescentes 127 

estudam pela manhã e por esse motivo não podem participar de reuniões o dia todo. 128 

Edlaine sugere que seja feito um calendário fixo de reuniões. Diz também que uma pré 129 

organização de datas facilita o trabalho de todos. Denise sugere que todas as 130 

Comissões tenham uma data definida e caso não haja demanda a reunião fica 131 

cancelada. Beatriz sugere que as comissões se organizem com data anterior a Reunião 132 

Ordinária. Etelda sugere que as comissões sejam organizadas pelo perfil de cada um, 133 

como por exemplo: a Comissão de Orçamento e Finanças deve contemplar membros 134 

da SEFIN e da SEASO. Rosangela diz que de forma alguma estão dizendo que os 135 

colegas são irresponsáveis, mas que precisam se esforçar para participar da Comissão 136 

que se propôs. Valdair diz que no momento fica da forma como vem sendo feito e num 137 

segundo momento será retomada esta discussão. Referente as Comissões externas 138 

fica consensado que as substituições serão automáticas, o membro que substituir o 139 

Conselheiro também substituirá nas comissões. Marcia Terezinha Rabisquim pede que 140 

o Conselheiro Marcelo Avelar seja substituído nas Comissões externas por ela, pois seu 141 

horário é mais flexível. Com a posse dos novos Conselheiros o quórum passa a vinte e 142 



dois (22) votantes. Dando continuidade a reunião o Presidente Valdair passa ao item 6) 143 

Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Registro/Inscrição, Validação 144 

e Renovação do CMDCA, referente ao requerimento de registro do CIEE: Fabio faz 145 

a leitura do Parecer conforme segue: PARECER DA COMISSÃO DE REGISTRO/ 146 

INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO E RENOVAÇÃO. Requerimento de Registro do CIEE e 147 

Inscrição de seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes – Sede de Cascavel 148 

PR. A Comissão de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do Conselho Municipal 149 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 150 

19/05/2016, analisou a documentação entregue pela Entidade não Governamental 151 

Centro Integração Empresa – Escola – CIEE, com sede em Cascavel PR, e: 152 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 153 

– ECA, que trata em seu artigo n° 91 – As Entidades não Governamentais somente 154 

poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da criança 155 

e do Adolescente, o qual comunicará ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da 156 

respectiva localidade; CONSIDERANDO a Lei Municipal n°  6.278/2013 que dispõe 157 

sobre a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigos n° 32 e 33; 158 

CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA que dispõe sobre os parâmetros 159 

para requerimento de registros/ inscrição, validação bianual e renovação quadrienal no 160 

CMDCA de cascavel – PR; CONSIDERANDO a Resolução n° 164/ 2014 de 09.04.2014, 161 

que dispõe sobre o registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos e inscrição 162 

dos programas não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a 163 

assistência ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências; 164 

CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, artigo 430, alterado 165 

pela Lei 10.097 de 2000, que preconiza sobre a formação técnica profissional 166 

desenvolvida por entidades de fins não econômicos, que tenham por objetivo a 167 

assistência ao adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO as Portarias 168 

do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE n° 723/2012 e n° 1.288/2015 e Instrução 169 

Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT n° 97/2012, dentre outras 170 

orientações deste Órgão; CONSIDERANDO que a Entidade não Governamental Centro 171 

Integração Empresa – Escola – CIEE, com sede em Cascavel PR, não seguiu os 172 

trâmites previstos no Fluxograma anexo à Resolução n° 044/2014 – CMDCA. A 173 

Comissão de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA, no uso de suas 174 

atribuições é de parecer favorável ao INDEFERIMENTO do pedido de Registro da 175 

Entidade CIEE e Inscrição de seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes, com 176 

indicativo à Plenária do Conselho de que a Entidade seja oficiada para que reapresente 177 

a documentação de acordo com a Resolução n° 044/2014 do CMDCA, com protocolo e 178 

chek list de documentação junto à Secretaria Executiva do CMDCA conforme Anexo I 179 



da Resolução. Fabio explica que o CIEE não protocolou a documentação na Secretaria 180 

Executiva dos Conselhos e sim no protocolo geral da Prefeitura e não estava em 181 

conformidade com o check list do CMDCA. O Presidente então coloca em votação o 182 

Parecer o qual é aprovado com vinte e dois (22) votos favoráveis. Dando sequencia o 183 

Presidente passa ao item 6.1 Apreciação e aprovação dos Relatórios de Gestão da 184 

SEASO, dos períodos de: - Of. 1637/2015 - Relatório do 4º Bimestre 2015; Of. 185 

1838/2015 - Relatório do 5° Bimestre 2015; Of. 55/2016 – Relatório do 6° Bimestre 186 

2015, Relatório do 2º Bimestre de 2016; Of. 273/2016 - Relatório do 1° Bimestre 187 

2016: Hudson neste ato representando a SEASO, que é responsável pela apresentação 188 

dos relatórios, diz que vai fazer uma explanação de forma sucinta, pois os relatórios 189 

foram enviados para os Conselheiros por e-mail. Relatório Bimestral - Orçamento 190 

Criança e Adolescente 4º Bimestre: RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE: 191 

RECURSOS LIVRES: R$ 1.735.834,26; RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE: 192 

R$ R$ 1.735.834,26; PREVISÃO ARRECADAÇÃO: R$ 15.180.763,00; DESPESAS 193 

LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 1.392.796,53; DESPESAS PAGAS: R$ 194 

1.350.904,77; SALDO A REALIZAR: R$ 15.398.038,63; Relatório Bimestral - 195 

Orçamento Criança e Adolescente 5º Bimestre: RECEITAS REALIZADAS NO 196 

BIMESTRE: R$ 1.978.917,31; RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 197 

10.385.074,56; PREVISÃO ARRECADAÇÃO: R$ 7.548.863,82; DESPESAS 198 

LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 7.908.813,15; DESPESAS PAGAS: R$ 199 

7.860.735,22; SALDO A REALIZAR: R$ 10.073.203,16; Relatório Bimestral - 200 

Orçamento Criança e Adolescente 6º Bimestre: RECEITAS REALIZADAS NO 201 

BIMESTRE: R$ 1.398.550,83; RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 202 

11.783.625,39; PREVISÃO ARRECADAÇÃO: R$ 6.163.332,99; DESPESAS 203 

LIQUIDADAS NO BIMESTRE: R$ 2.016.032,83; DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 204 

BIMESTRE: R$ 9.924.845,98; DESPESAS PAGAS: R$ 9.927.150,19; SALDO A 205 

REALIZAR: R$ 8.019.808,19. Relatório Bimestral - Orçamento Criança e 206 

Adolescente 1º Bimestre 2016: RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE: R$ 207 

1.735.834,26; RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 1.735.834,26; 208 

PREVISÃO ARRECADAÇÃO: R$ 15.180.763,00. DESPESAS LIQUIDADAS NO 209 

BIMESTRE: R$ 1.392.796,53; DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE: R$ 210 

1.392.796,53; DESPESAS PAGAS: R$ 1.350.904,77; SALDO A REALIZAR: R$ 211 

15.398.038,63. Relatório Bimestral - Orçamento Criança e Adolescente 2º Bimestre 212 

2016: RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE: R$ 1.474139,70; DE JANEIRO A 213 

ABRIL FOI ARRECADADO: R$ 4.155.545,50; NESTE PERÍODO FOI GASTO: R$ 214 

3.909.931,38; Hudson diz que estas planilhas são apresentadas também no CMAS. 215 

Denise perguntou se o dinheiro que não é gasto ele volta para o Governo. Hudson 216 



explica que quando são recursos livres se não for aplicado no período ele volta para o 217 

município para uma nova partilha. Quando são de outros recursos ele fica na Secretaria 218 

como sobra. O quórum neste momento passa a ser de vinte e um votantes com a saída 219 

da Conselheira Rosangela. Não havendo mais questionamentos o Presidente coloca 220 

em aprovação o qual é aprovado com vinte e um (21) votos favoráveis. Continuando a 221 

reunião Valdair passa ao item 7) Avaliação Semana Contra a Violência às Crianças e 222 

Adolescentes realizada no período de 16 à 20/2016: Etelda explica que esta semana 223 

foi articulada com as Secretarias de Assistência Social, Saúde, Esporte e Lazer e 224 

Cultura. Que a partir deste ano de dois mil e dezesseis, foi articulada a Semana de 225 

Combate a Violência à Criança e Adolescente. Anteriormente a SEASO fazia um evento 226 

na data de 18/05 – Dia Nacional de Combate a Violência Sexual e o Movimento Todos 227 

Contra a Pedofilia uma programação deles. O que se pretende é trabalhar a Semana 228 

com a participação de todas as Secretarias, Órgãos e Entidades que atendem crianças 229 

e adolescentes. Etelda explica sobre o Concurso de desenhos e frases que foi realizado 230 

e os escolhidos serão utilizados na Semana Contra a Violência do ano de dois mil e 231 

dezessete. Menciona que a Mesa Diretiva encaminhará para o Jurídico da SEASO uma 232 

solicitação para que seja feito um Decreto regulamentando a Lei Municipal Nº 233 

6.195/2013 que institui a Semana Municipal Todos Contra a Pedofilia e regulamentação 234 

da Lei Municipal Nº 5.837/2011 que institui a SEMANECA. Será sugerido que cada dia 235 

da semana seja de responsabilidade de cada Secretaria Municipal. Etelda aproveita 236 

para convidar todos os Conselheiros para capacitação com Dr. Edson Sêda dia 237 

19/07/2016, e informa que será enviado o link de inscrição por e-mail. Valdair diz que a 238 

Semana Contra a Violência foi pra ele um marco histórico, pois a tempo idealizava este 239 

evento. Valdair agradece a todos que fizeram parte da organização da Semana. Foram 240 

apresentadas em multimídia fotos para ilustrar as atividades da Semana. Prosseguindo 241 

a reunião o Presidente passa ao item 8) Apreciação e deliberação sobre a 242 

programação de férias de CMEIS para julho de 2016: Maria Tereza diz que 243 

representa o CMDCA no Conselho Municipal de Educação, que não é contra as férias 244 

dos professores, mas é contra o fechamento dos CMEIs no período de julho. Fala que 245 

até o ano passado os estagiários supriam a falta dos professores neste período, que as 246 

mães que trabalham necessitam deixar seus filhos na CMEI. Solicita ao Conselho que 247 

seja encaminhado uma consulta ao Ministério Público se está amparado em Lei este 248 

fechamento dos CMEIs no mês de julho. Valdair diz que o CMDCA deve se posicionar 249 

sim. Fabio diz que além do Ministério Público deve ser consultado também a Secretaria 250 

Municipal de Educação. Ana Cristina Bus explica que foi feito um levantamento junto 251 

aos pais de quantas crianças frequentariam o CMEI no mês de julho, e também foi 252 

pensando na saúde das crianças que também precisam de férias e ter um período de 253 



descanso e convívio com a família. O Conselheiro Hudson propõe que se oficie a 254 

Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação solicitando 255 

resposta em cinco dias e após encaminhe ao Ministério público com ou sem a resposta 256 

da SEMED para as providências que entender cabíveis. O Presidente coloca em 257 

aprovação, a proposta, a qual é aprovada com dezenove votos favoráveis e duas 258 

abstenções. Continuando a reunião o Presidente passa ao item 9) Para conhecimento: 259 

9.1 – Pendente o encaminhamento deliberado na Reunião Ordinária de 04/05, 260 

sobre formulação de documento para encaminhamento à SEASO referente 261 

CONGRESUL: Fábio solicita que seja retirado de pauta a pedido do Conselheiro 262 

Adilson de Amorim o qual não pode se fazer presente. O Presidente coloca em votação 263 

a qual é aprovado com vinte e um votos favoráveis. Continuando, o presidente passa ao 264 

item 9.2 – Empresa Cidadã – Licença Maternidade e Licença Paternidade: Etelda 265 

informa que o Sr. Michel do SESCAP entrou em contato solicitando quem realiza 266 

capacitação sobre “paternidade responsável”, pois existe uma Lei que prioriza as 267 

trabalhadoras que trabalham numa Empresa Cidadã o benefício de tirar seis meses de 268 

licença maternidade, e ao pai o direito a vinte e um dias de licença paternidade desde 269 

que o mesmo comprove ter feito capacitação de paternidade responsável. Etelda diz 270 

que para dar resposta ao Michel buscou as informações e identificou que no município 271 

de Cascavel a UNIMED oferta este serviço para seus usuários, mas no atendimento de 272 

Saúde do SUS essa capacitação não é ofertada. Expõe que ligou na Gestão da SESAU 273 

solicitando informações e sugerindo que as UBS ofertem esta capacitação. Com as 274 

informações repassou ao Michel o contato com a SESAU e trouxe para conhecimento 275 

da plenária. Prosseguindo a reunião Valdair passa ao item 9.3 Alteração da 276 

denominação e responsabilidades da SEDS: Etelda diz que através de e-mail a 277 

SEDS informou no dia 11/05/2016 foi sancionada a Lei Nº 18.778/2016, que transfere a 278 

Política do Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 279 

Social para a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, passando a ser 280 

denominadas Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e a segunda Secretaria 281 

da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. 9.4 IV Seminário Municipal de 282 

Sensibilização de Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil: foi solicitado e 283 

autorizada a dispensa da leitura, pois houve encaminhamento aos e-mails de todos. 9.5 284 

Evento SEMANECA – Dr. Edson Seda – 19/07 – Unipar 9h às 12h e 14h às 17h. 285 

Este item já foi contemplado no item sete. Dando continuidade passa-se ao item 9.6 Dr. 286 

Sergio Kreuz – Convite: A Desembargadora Lídia Maejima, e Dr. Sergio Luiz Kreuz, 287 

convidam para a Solenidade do Lançamento do Projeto Criança e Adolescente 288 

Protegidos no âmbito da Comarca de Cascavel que ocorrerá no dia 03/06/2016 às 9h 289 

no Tribunal do Júri – Fórum de Cascavel, Valdair diz que já confirmou sua presença. Na 290 



sequência o presidente passa ao item 9.7 Informação sobre: Programa Agente 291 

Jovem; Valdair passa a palavra para o Conselheiro Fábio o qual faz parte do Comitê do 292 

Programa Agente Jovem. Fábio diz que foram feitas três reuniões e aprovadas quarenta 293 

bolsas, para adolescentes que serão incluídos gradativamente, pois é necessário 294 

acompanhamento. Já foram selecionados doze adolescentes que foram encaminhados 295 

para organizarem a parte documental e abertura de conta corrente para recebimento da 296 

Bolsa. Na sequência Fabio questiona sobre os encaminhamentos que ficaram sobre 297 

responsabilidade da Conselheira Beatriz que representa a OAB no Conselho, a qual 298 

ficou responsável pela verificação de possível inconstitucionalidade da Lei Municipal, 299 

recentemente aprovada, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação pelo 300 

Executivo Municipal/ SEMED de listagem com dados de crianças e seus responsáveis 301 

que aguardam vagas em CMEIs. A Conselheira Beatriz diz que repassou estes 302 

encaminhamentos à Conselheira Leoni Aldete Prestes Naldino e verificará se foi dado 303 

andamento. Concluídos os itens de pauta, o Presidente Valdair agradece a presença de 304 

todos e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião e eu Katia Lisméia 305 

Muller Mangabeira _______________________ lavrei a presente ata que será assinada 306 

por mim e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 307 

_________________________________. 308 


